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EDITORIAL

Tothom està d’acord que el somriure de les nenes i dels nens és
un revulsiu increïble, un símptoma de permanència i vitalitat, un
senyal d’esperança. Probablement sigui l’esdeveniment més bonic
del món, i és per aquesta raó que a Pallassos Sense Fronteres tenim
la nostra feina molt clara des que vam fundar l’organització. En
canvi, tot i la certesa en la utilitat de la nostra tasca, sempre hi ha
una obligació de buscar la millora, la màxima qualitat, l’impacte
més elevat en el benestar de les nenes i els nens, i és per aquest
motiu que recentment hem tornat a reprendre el camí de les
avaluacions externes d’impacte sobre les nostres accions.

Recentment, vam fer la visita al terreny per a la posada en marxa
dels projectes i, tot i que aquests resulten engrescadors i bonics,
cal dir que la situació que viu la població és terrible. Vam viatjar
al Líban per organitzar les accions de les quals us parlem, i
principalment vam estar a la Bekaa i a Beirut. Els nens i les nenes
viuen situacions molt dures que només el compromís de petites
ONGs locals poden fer-hi front. La maquinària de la Comunitat
Internacional funciona defectuosament, i mentre el flux de
refugiats cap a Líban continua sobrepassant brutalment el govern
(1 refugiat per cada 3 ciutadans libanesos), l’avarícia dels governs
més rics i la burocratització excessiva allarguen el patiment de la
gent que busca asil.

Ho fem de la mà del Centre de Crisi de Barcelona (UTCCB), ubicat
a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ho fem per dues vies:
la que comentàvem i que té com a objecte mesurar l’impacte de Això passa als països veïns amb Síria i Iraq, però també a Grècia,
la nostra activitat fonamental en les gires
on els nostres equips troben a la població
d’espectacles, i un projecte conjunt en el
refugiada ensorrada en la depressió i la
“La alegria que
qual enllacem el treball de les pallasses i els
incertesa absoluta i, amb els canvis polítics
portem reforça el teixit recentment viscuts a EEUU, tot sembla
pallassos amb la metodologia de la UTCCB
comunitari i els permet que pot anar a pitjor. Nacions Unides cada
per ajudar els infants a afrontar l’estrès
resistir
millor mantenint cop sembla tenir menys fons i més feina.
post-traumàtic. Aquest objectiu es treballarà
mitjançant la combinació de les tècniques
L’anomenada Comunitat Internacional fa
l’esperança”
TRTs (Teaching Recovering Techniques), les
fallida i un exemple espantós d’aquest fet és
quals els permetran treballar i gestionar la simptomatologia dels l’estat en què es viu als camps palestins al Líban. Concretament
infants (mals records, malsons, etc.), amb la diversió i l’alegria de al de Chatila, on les condicions s’han degradat greument: en un
les nostres activitats.
quilòmetre quadrat ja hi viuen 22 mil persones en una situació
d’insalubritat, sense feina, sense recursos ni equipaments
Al mateix temps, també ens proposem reiniciar els projectes de adequats, amb un 50% de població infantil... Mentre tot això
pallasses per a dones, que per manca de fons vam deixar aturats pels passa, les nostres pallasses i pallassos no defalleixen i segueixen
volts del 2012. Les dones que a Pròxim Orient com a conseqüència fent costat a aquells que ho passen pitjor. Potser no arreglem el
de les guerres i la violència masclista han patit traumes diversos món, però a Chatila i a la Bekaa ens demanen que tornem. L’alegria
i es troben acollides en refugis, rebran el suport i els recursos de que portem reforça el teixit comunitari i els permet resistir millor
les nostres pallasses amb l’objectiu d’ajudar a cicatritzar les seves mantenint l’esperança.
ferides amb els colors, la felicitat i la joia que regalen els nostres jocs
Carles Requena
de clown i les nostres dinàmiques de comicitat.
Gerent i Responsable d’Operacions de PSF
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Kurdistan (Iraq)

Atenem la infància refugiada des de la
comicitat femenina

Donem suport emocional i psicològic a la
infància refugiada

Artistes: Anna Alavedra, Virginia Melgar, Teresa
Carretero.
Dates: Del 22 d’octubre al 5 de novembre de 2016.
Actuacions: 17. Públic: 1.034

Artistes: Lolo Fernández, Pau Rossell, Joaquín
Madrigal, Jano Costas.
Dates: Del 18 de setembre a l’1 d’octubre de 2016.
Actuacions: 16. Públic: 3.284

Chíos i Samos, dues illes gregues desbordades per l’arribada
de refugiats

Els ambaixadors del riure de PSF tornen a aterrar al Kurdistan

Per primera vegada en molt temps, vam enviar un equip format
només per pallasses a les illes de Chíos i Samos, a Grècia. La Teresa,
l’Anna i la Virginia van ser les responsables de compartir somriures
amb més d’un miler de nens i nenes refugiats que malviuen en
camps o que són acollits en escoles i cases d’acollida.
Suplantant la ràbia per la tendresa, mostrant-se properes i lliurant
el millor del seu humor femení, les nostres pallasses van fer un total
de 17 espectacles amb l’objectiu de proporcionar suport emocional
i psicològic a aquesta infància i les seves famílies que segueixen
atrapades en condicions inhumanes sense poder continuar el seu
viatge. Així ens ho explicava la Teresa al blog:
“Hem d’actuar en un terraplè entre tendes. “Agafa força”, em dic a mi
mateixa. Ens vestim al cotxe i fem via cap al camp... I de sobte canvia
l’energia. Un senyor gran em mira, ens mira, i ens dóna les GRÀCIES
només en veure’ns. És aquí llavors quan agafes la força per donar el que
has vingut a donar... Somriures! :)”

Un andalús, un català i dos gallecs. No és un acudit. És l’equip
que va recórrer 4.800 quilòmetres per compartir somriures amb
la infància i la població refugiada kurda, síria i iraquiana. El
Kurdistan, un territori històric comprès entre Iraq, Síria, Turquia
i amb una petit enclavament a Armènia, ja acull prop de 2 milions
de refugiats segons ACNUR.
Els nostres artistes van realitzar una gira d’espectacles pel territori
amb l’objectiu de proporcionar suport emocional i psicològic
als milers de nens, nenes i les seves famílies que han patit les
conseqüències dels conflictes a l’Orient Mitjà. Aquests quatre
Pallassos Sense Fronteres van ser rebut amb alegria i gratitud als
camps de Bardarash, Akre, Gawilan, prop de la capital Erbil, al
nord de Dohuk i no tant lluny de Mossul. La guerra estava a prop,
però els nostres somriures l’allunyaven. Així ens ho explicaven al
blog:
“El nostre objectiu és visitar-los, trencar el tedi, calmar la incertesa,
donar-los un impuls a través del joc, el poder de la visita i de la festa,
a una hora, en un lloc, on sigui. Per a uns pocs o per a tot el món. Que
comenci l’espectacle, que comenci el miracle del riure!”

Foto: Expedició a Grècia. ©PSF
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Costa d’Ivori
Amb la infància i població en situació de
vulnerabilitat
Artistes: Jaume Carulla, Ramon Fugarolas.
Dates: Del 29 d’octubre a l’11 de novembre de 2016.
Actuacions: 17. Públic: 4.250

Foto: Expedició a Nepal. ©PSF

Foto: Expedició a Costa d’Ivori. ©PSF

Donem suport emocional i psicològic a través del riure a
la població vulnerable

Jordània

Només ens va fer falta dos pallassos, dues setmanes i 17
actuacions per fer riure a més de 4.000 nens i nenes. Amb
un parell de nassos, el Ramon i el Jaume van estar realitzant
espectacles per a la infància i la població que viu en risc d’exclusió
social i en situació d’extrema pobresa a Costa d’Ivori.
Sovint amb espectacles improvisats, paraven al mig del carrer
i deixaven que la gent s’anés acostant. Van fer parada a les
diferents comunitats d’Abidjan, on tenien el suport de l’ONG
MESAD (Mouvement pour l’éducation, la santé et le développement),
i a Bouake on van actuar a l’hospital Sant Camille Lelis, el qual
acull persones que pateixen malalties mentals. Finalment a
Djebonoua van estar atenent a diferents comunitats de la selva
guineana.

Retornem els somriures als
camps
Artistes: Nacho Camarero, Mila
Martínez, Marta Renyer, Gilbert Trilles.
Dates: Del 14 al 30 de novembre de
2016.
Actuacions: 25. Públic: 5.681

Nepal
Reconstruïm amb somriures les
conseqüències del terratrèmol

Compartim somriures al segon camp de
refugiats més gran del món

Artistes: Cristina Fugarolas, Eudald Vila, Helena
Tarragó, Mireia Peña, Núria Vall-Llosera, Vicente
Franco.
Dates: Del 26 de novembre al 8 de desembre de 2016.
Actuacions: 17. Públic: 3.700

Zaatari és ja una immensa ciutat de refugiats. Està
situada a l’est de Mafraq, prop de la frontera amb
Síria. La visita del nostre equip allà va transformar
per complet l’ambient que es respirava al camp: la
tensió va desaparèixer i els somriures van tornar. El
mateix va passar als camps d’Azraq i King Abdullah
Park, on la necessitat dels infants i els adults per a
distreure’s i riure també es feia molt evident.
A banda dels camps de refugiats, els nostres artistes
van estar realitzant espectacles en centres socials
i escoles que proporcionen suport a la infància
refugiada, la majoria de Síria, però també de Sudan
i Palestina. En total van realitzar 25 actuacions per
a un públic de 5.681 nens i nenes. I això que dels
artistes només hi havia un veterà, el Nacho. Els
altres tres s’estrenaven com a Pallassos i Pallasses
Sense Fronteres! Si es tractés d’un examen, la seva
primera expedició hauria estat superada i amb
nota.
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Trup de Nassos i PSF compartim somriures amb la infància
afectada pel terratrèmol

Foto: Expedició a Jordània. ©PSF
Foto: Expedició a Nepal. ©PSF

La catàstrofe produïda el 2015 encara deixa seqüeles a les
comunitats i zones afectades de Nepal. La companyia Trup de
Nassos i Pallassos Sense Fronteres vam treballar conjuntament
per a realitzar una gira d’espectacles a les zones més castigades
pel sisme.
A través de la comicitat dels espectacles, vam aconseguir fer
riure a 3.700 nens i nenes de Kathmandú, Raswa, Bimpedi i
també de les zones rurals i muntanyoses. Poc a poc, les escoles
enderrocades es van reconstruint, la pols s’enlaira i els somriures
tornen.
Foto: Expedició a Jordània. ©PSF
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EN PRIMERA PERSONA
Ingeborg Porcar
Directora de la UTCCB

©Fotografia cedida per la UTCCB

Recentment Pallassos Sense Fronteres i la Unitat de Trauma Crisis
i Conflictes de Barcelona (UTCCB) de la Facultat de Psicologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) hem decidit sumar
esforços per assolir el màxim impacte possible en accions dirigides a
reduir l’estrès post traumàtic de la infància refugiada que pateix les
conseqüències dels conflictes bèl·lics.
Parlem amb la directora de la Unitat de
Crisis, Ingeborg Porcar.

Explica’ns la vinculació entre PSF i la UTCCB.
Quines són les potencialitats d’aquesta nova
sinergia? Com es retroalimenten totes dues
parts?
Crec que la potència de la col·laboració entre la UTCCB
i PSF està en la divisió de tasques emmarcades dins
del mateix projecte. En l’objectiu final d’atendre la
salut mental de les persones que han patit un trauma
des d’un punt de vista preventiu, hi ha dos eixos
molt importants a considerar. Per una banda, quan
patim una situació traumàtica tenim la tendència
a evitar pensar-hi. El que pretenem amb les nostres
metodologies és justament el contrari: ajudar els infants
i les seves famílies a adoptar una actitud activa davant
la seva problemàtica de l’estrès. Perquè el procés curatiu
ha de passar per un procés actiu per tal de resoldre certes
mancances. Un paral·lelisme que fem servir per explicar-ho
millor als nens i nenes és el de la ferida. Patir un trauma és com
si et fessis una ferida física. El que a priori fas és tapar-la i no
mirar-la més, perquè cada vegada que l’obres i la desinfectes, et cou
i et fa mal. Però si no li fem res, la ferida s’infecta. I les ferides, per a
que puguin cicatritzar, necessiten que un les cuidi, les miri, les netegi,
les hi posi pomada, etc. Doncs el mateix passa a nivell psicològic: també
s’han de treballar. Però a més, és importantíssim que les persones
tinguin estones en què es distreguin, s’ho passin bé, puguin riure i, per
tant, puguin recuperar un to vital per adoptar l’actitud proactiva que
es necessita. Així doncs, a nosaltres ens toca burxar, netejar la ferida i
fer una miqueta de mal i a PSF li toca generar un ambient distès on els
nens puguin suportar millor aquestes cures i, per tant, puguin riure,
jugar i recuperar l’alegria després de les cures.
De quina manera el riure pot ajudar a un ésser humà, i en
especial a un infant, a pal·liar un estrès produït per una situació
traumàtica?
Una de les hipòtesis que ens hem plantejat és que el riure per si sol
no té efectes duradors si no l’acompanyes de res més. Això no vol dir
que sigui inútil, sinó que és una solució momentània: durant un temps
pots oblidar el que t’ha passat, però després
tornes a la realitat. Tal i com ho estem
plantejant nosaltres, és molt semblant al que,
per exemple, fan els pallassos als hospitals, és
a dir, el riure no supleix el tractament mèdic.
Si un nen ha de fer una quimioteràpia, la farà
igualment, però el que es generarà són una
sèrie de circumstàncies complementàries on
els efectes d’aquesta quimio seran pal·liats
gràcies a l’estat anímic positivitzat del nen o nena, potenciat en part
pel riure i pel fet que algú els ha vingut a veure, un aspecte que també
considerem molt important. Aleshores, si traslladem això en territori
de conflicte bèl·lic, és important que als nens i nenes se’ls doni permís
per tornar a jugar i a riure, de manera que puguin alliberar-se de la
tensió que es respira al seu entorn.

“El que nosaltres
fem amb les TRTs és
ensenyar a les persones
a superar el trauma”

En què consisteix la feina de la
UTCCB?
La Unitat de Trauma Crisis i Conflictes
de Barcelona és un centre de Crisis i com
a tal desenvolupa tasques d’intervenció
directa amb els afectats per una situació traumàtica, però també
tasques d’investigació i docència amb tots aquells temes relacionats
amb les situacions de crisis de les persones. Per tant, els professionals
que conformem la UTCCB podem intervenir en el procés de recuperació
d’una família que ha patit un episodi puntual traumàtic degut, per
exemple, a la mort d’un fill, o podem intervenir en un país que està en
guerra on la situació de crisi és patida per tota la comunitat. Això vol
dir que, independentment de si afecta a una família o a mil famílies, la
UTCCB treballa amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que aquestes
situacions crítiques tenen sobre la salut i la seguretat de les persones
en el seu entorn personal, laboral i social. I ho podem fer a nivell local,
nacional i internacional.
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Com es durà a terme l’avaluació de l’impacte de les accions de
PSF al terreny? Com es concreta?
Doncs, bàsicament i per fer-ho senzill, el que farem és avaluar com està
un grup de nens i nenes abans de treballar amb les metodologies que

farem servir, les TRTs (Teaching Recovering Techniques), i avaluar com
estan després de les sessions. I en aquest període avaluatiu hi haurà:
només pallassos, només TRTs o ambdues combinades. D’aquesta
manera podrem observar si es compleix la nostra hipòtesi, és a dir, si
el resultat de la combinació de les dues parts (pallassos i TRTs) ofereix
millors resultats que si apliquéssim només una de les dues coses.
I en què consisteixen aquestes tècniques (les TRTs)?
Les Teaching Recovering Techniques (“Tècniques d’ensenyament a la
recuperació”, traduït de manera literal) consisteixen en fer exactament
el contrari del que les persones habitualment fem. Com he comentat
abans, quan nosaltres tenim una situació difícil sobtada, tenim
tendència a no pensar-hi perquè ens sembla, o ens expliquen, que si
evitem pensar-hi ens sentim millor. Però la realitat és exactament el
contrari. Quan més evitem pensar-hi, més difícil és superar el trauma.
El que nosaltres fem amb les TRTs és ensenyar a les persones a superar
el trauma oferint eines per poder gestionar els efectes emocionals.
Són sessions endreçades amb una metodologia concreta on s’ensenya
als nens i nenes, però també a les seves famílies perquè aquestes
puguin ajudar-los a fer aquests “deures” emocionals. Als pares se’ls
explica com els nens han d’abordar la seva pròpia simptomatologia.
Però, el que estem fent en el fons és ensenyar-los també a ells (els
pares) a encarar el mateix problema. Aquesta petita “trampa” resulta
molt interessant ja que, en molts països, els adults són molt reacis a
acceptar una ajuda. Tot el que vagi relacionat amb la salut mental i el
fet de necessitar ajuda està molt estigmatitzat i sovint és considerat
com un factor de “debilitat”. Però alhora tothom està molt disposat
a ajudar els nens. I el mateix passa amb els mestres. Molts mestres
mai demanarien ajuda per a ells, però estan molt disposats a acceptar
ensenyar els nens a tenir ajuda. El que se’ls ensenya amb les TRTs és
a apuntar directament, enlloc de vagar o defugir del problema. I amb
això, la simptomatologia (flashbacks, malsons, records...) disminueix
fins a un 70%.
Qui pot aplicar aquestes tècniques?
El cas ideal és que siguin els mestres qui les apliquin. Perquè els mestres
són persones de confiança tant per als nens com per a les famílies. El
fet que siguin de confiança i ensenyin altres coses normalitza molt la
manera de treballar. És a dir, amb les TRTs aprenem una cosa nova,
però en el fons aprenem això com aprenem a sumar o a llegir. És a dir, ho
traiem de qualsevol context i de qualsevol patologia, i els nens ja estan
acostumats a això. A més, hi ha l’avantatge que els docents ja saben
de didàctica, aleshores evidentment els hauràs d’ensenyar a treballar
amb les tècniques, però no els has d’ensenyar a com mantenir els nens
motivats, tenir-los centrats, etc. Perquè això ho fan a diari. També són
els millors candidats perquè formen part d’una una infraestructura
que et garantitza una mínima estabilitat, ja que l’aplicació censada de
les TRTs necessita aproximadament unes 8 setmanes per a que sigui
efectiva i, per tant, aquest factor a les escoles ho tens garantit. Per
exemple, en el cas de Líban sabem que a la vall de la Bekaa hi ha unes
escoles on han dividit l’horari escolar: pel matí van els libanesos i per la
tarda van els nens i nenes refugiats sirians. Per tant, la infraestructura
ja està muntada: tens l’edifici, tens el context, tens l’hàbit dels infants
d’anar-hi en un espai que ja coneixen, etc. A partir d’aquí, si no tens un
mestre, has de buscar una figura semblant, com podria ser un monitor
o similar. Pel que fa a la part de comunicació amb les famílies, el més
ideal seria tractar amb la mare i el pare, però si això no fos possible,
podríem comunicar-nos amb alguna persona que estigués a càrrec de
l’infant i fos el seu cuidador habitual.
El punt de partida és el Líban. Però, està previst que el projecte
pugui tenir continuïtat també en altres països o contextos?
Sí. De fet, de les TRTs existeixen les dues versions perquè hi ha certs
aspectes diferencials entre una i altra. Hi ha la versió “violència”
(política, guerra, etc.) i la versió “catàstrofe natural”. Bàsicament, no
tant per l’origen (que també), sinó perquè la diferència bàsica en una
catàstrofe natural és que en principi és un fet puntual. Per exemple, tu
has patit un tsunami, però no és de preveure que d’aquí tres setmanes
en tornis a viure un altre. En canvi, a les zones de guerra és una situació
continuada i, per tant, la forma d’abordatge té certes diferències. El
que ens hem de preguntar abans d’intervenir és si el fet traumàtic
és un episodi puntual o es tracta d’una violència continuada. Ho dic,

perquè, per exemple, a les víctimes de l’atemptat del mercat de Nadal
de Berlín, els haguéssim aplicat la versió catàstrofe natural, ja que en
principi no es tornaran a exposar en un context violent.
Per acabar, creus que la feina que porta fent Pallassos Sense
Fronteres durant 24 anys té algun tipus de sentit?
Per suposat. No només ho penso jo, sinó que també ho creuen els altres
experts. Poder millorar la condició anímica de les persones, poder
tornar a riure, poder recuperar el contacte amb la vida normal és un
dels beneficis més preuats per a les persones que pateixen una situació
traumàtica. Jo crec que hi ha un altre benefici importantíssim que és
el “ens vénen a veure i s’interessen pel què ens passa”. Perquè una de
les coses que acostuma a passar a les persones afectades per una crisi,
ja siguin moltes o poques, és que o bé no hi ha solidaritat, o en tot cas,
la solidaritat de les persones marxa relativament ràpid. Al cap d’unes
setmanes, la gent ja considera que tot ha tornat a la normalitat i el fet
que vinguin unes persones d’un altre país a interessar-se per elles i a
més els portin música, titelles i somriures, vol dir que els importa el
què els passa. Això se’n diu solidaritat, i per tant, jo crec que és una
feina fantàstica tot el que feu i on ho feu. Durant 24 anys heu estat allà,
on més han necessitat la força del somriure.
Declaracions obtingudes per Marta López
Tècnica de comunicació de Pallassos Sense Fronteres

Foto: Expedició a Líban. ©PSF

Líban
Compartim somriures amb la infància
refugiada per la guerra a Síria
Artistes: Sebastian Dethise, Jordi Jansa, Ivan
Manzanero, Gerard Morte.
Dates: Del 4 al 17 d’octubre de 2016.
Actuacions: 14. Públic: 2.805
La situació demogràfica a Líban: un refugiat per cada 3
libanesos
El conflicte sirià ha obligat que, des del seu inici el 2011, centenars de
milers de refugiats hagin creuat la frontera al seu país veí. Establerts
en camps de refugiats o acollits per centres i escoles libaneses esperen
algun dia poder tornar a les seves llars.
Els artistes d’aquesta expedició, de la Cia. Circumbílics i la Cia. CircHula de Tarragona, van fer un total de 14 espectacles pel nord i est del
país (Vall de la Bekaa) i també a la capital, Beirut. Els seus números
d’acrobàcies, màgia i circ, van fer riure a més de 3.000 nens i nenes
siris, palestins i libanesos en només dues setmanes.
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Foto: Expedició a Equador. ©PSF

Equador
Apropant somriures per allunyar el record del
terratrèmol
Artistes: Nacho Camarero, Delia Micó, Zaida
Villar, Álvaro Colet, Hugo Sánchez.
Dates: De l’1 al 28 de febrer de 2017.
Actuacions: 42. Públic: 16.225
Compartim somriures amb la infància desplaçada per la
catàstrofe

Els pallassos i pallasses de la companyia Acircándonos van tenir
la iniciativa de realitzar aquesta expedició a Equador. Amb el
suport de Pallassos Sense Fronteres, i acollits per l’ONG local
Coopera, van estar tot el mes de febrer realitzant espectacles
amb la finalitat de millorar la situació emocional de la infància
que pateix les conseqüències del terratrèmol des de l’abril de
2016, data en què es va produir el sisme.
Esmeraldas, Atacames, Muisne, Chamanga, Atahualpa, Sua,
Pedernales o Tabuga van ser algunes de les moltes parades que
va fer aquesta caravana del riure. A Esmeraldas els nostres
artistes van actuar en quatre dels campaments on s’allotgen
famílies senceres afectades per la catàstrofe i en sis centres
educatius on encara es podien veure els estralls del terratrèmol:
aules destrossades, parets enfonsades, terres plens de pols... Van
aconseguir reconstruir una part del desastre amb somriures,
alegria i aplaudiments.
També van realitzar un taller d’empatia i capacitació per a un
grup de 16 psicòlegs educatius, ensenyant-los nocions bàsiques
sobre la figura del clown i donant-los eines per exercir la seva
feina a la zona zero. Altres actuacions van ser en albergs, barris,
centres educatius i petites escoles de muntanya. Els últims dies

Foto: Expedició a El Salvador. ©PSF

van estar a Lago Agrio a Sucumbias, frontera amb Colòmbia, on
resideixen al voltant de 10.000 refugiats colombians amb qui
van compartir moltíssims somriures. El total: 42 espectacles i
més de 16.000 somriures!

El Salvador
Tallers per a joves en situació de
vulnerabilitat
Artistes: Pau Segalés, Gerardo Casali.
Dates: Del 7 al 23 de novembre de 2016.
Actuacions: 17. Públic: 4.868
Formem joves de El Salvador en les arts del circ

La violència i la pobresa constitueixen el quotidià d’inseguretat dels
més de 280.000 salvadorencs que comparteixen espai a la capital. La
pitjor part se l’emporten els joves d’entre 13 i 30 anys, que viuen a
les comunitats obreres i als afores de San Salvador, on a diari corren
el risc de ser lesionats, desapareguts, violats o assassinats per les
“pandillas”, la delinqüència comuna o els cossos de seguretat de
l’Estat.
El Pau i el Gerardo van estar dues setmanes acompanyant als joves de
l’associació TIET i oferint-los tallers de formació utilitzant la llengua
vehicular del circ. Amb l’ajuda d’un nas van poder expressar les seves
pors i alleujar-les amb les rialles que s’encomanaven entre ells.
A banda dels tallers, i amb el suport d’una tercera pallassa, la Jen, de
la mateixa associació local, van realitzar una sèrie d’espectacles per
les altres comunitats de la zona, també afectades per problemàtiques
similars. Tot plegat, van poder compartir somriures amb més de
4.000 nens i nenes.

Envia un SMS al 28099 amb el text AJUDA SOMRIURES, i ens donaràs 1’20 € íntegres!
Pallassos Sense Fronteres rebrà 1,20 € (import íntegre del SMS). Col·laboren MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE i FUNDACIÓ AMPLEXUS. Servei de Alterna Project Marketing 902 210 230
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